
La împlinirea a 100 
de ani de la intrarea 
României în Primul 
Război Mondial, la 
monumentul din faţa 
Palatului Administrativ 
al Judeţului Teleorman a 
avut loc ieri, 26 august 
2016, începând cu ora 
10:00, activitatea de 
ros t i re  so lemnă a  
numelor eroilor căzuţi în 
Primul Război Mondial, 
parte din Programul 
naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război 
Mondial, aprobat prin H.G. 821/2015, cu completările ulterioare.

(Continuare  în  pagina  2)

N u n ț i  ș i  b o t e z u r i ,  c u  
“binecuvântare” de la Fisc. 
Conducerea Finanțelor a stabilit 
noi reguli pentru organizatorii de 
evenimente.

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Teleorman 
informează contribuabilii cu 
privire la întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de 
încasări şi plăţi în numerar şi 
pentru introducerea sistemelor 
moderne de plată.

(Continuare  în  pagina  4)

În acest an, între prioritățile de investiții aferente 
Programului Operațional Regional 2014-2020 se află și 
Prioritatea 5.1 - ”Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și Prioritatea 
5.2. - ”Realizarea de acțiuni destinate mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor dezafectate, reducerii poluării aerului și 
promăvării măsurilor de reducere a zgomotului”. 
Ghidurile specifice pentru cele două priorități de investiții 

au fost publicate pe site-ul oficial al ADR Sud Muntenia, 
iar conducerea ADR Sud Muntenia a organizat întâlniri cu 
reprezentanții administrațiilor publice județene și din 
mediul urban din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman pentru a 

prezenta le prezenta oportunitățile de atragere de fonduri 
nerambursabile. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Vizarea carnetelor 
de rentă viageră 

se poate face doar 
pânăla data de
 31 august 2016 

O nouă procedură 
fiscală pentru organizatorii 

de nunți și botezuri

În regiunea Sud Muntenia,

Primăriile din mediul urban nu au
 depus nici un proiect pentru atragerea 

de fonduri pentru investiții 

Expoziție de 
pictură spaniolă, la
 Muzeul Județean 

Teleorman

Centenarul Primului Război Mondial, 
marcat la Alexandria



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
E v e n i m e n t u l  d e  l a  

Alexandria a fost organizat de 
Instituţia Prefectului Judeţului 
Te l e o r m a n ,  C o n s i l i u l  
J u d e ţ e a n  Te l e o r m a n ,  
P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i  
Alexandria, Garnizoana 
A lexandr ia ,  Ep iscop ia  
Alexandriei şi Teleormanului.

După oficierea serviciului 
religios de către un sobor de 
preoți, a urmat păstrarea 
unui moment de reculegere,  
rostirea solemnă a listei cu 
numele eroilor căzuți în 
Primul Război Mondial, 
intonarea Imnului Eroilor, 
depunerea de f lor i  ș i  
aprinderea de lumânări sau 
candele.

Printre reprezentanții 
autorităților publice județene 
ș i  loca le ,  p rezenț i  la  
manifestare, care au rostit 
numele a 300 de eroi care au 
muri t  pe f rontur i le d in 
Transilvania, la Dunăre, în 
Moldova sau în lagărele de 

prizonieri, amintim: Alexandru 
Ceciu – subprefectul județului 
Teleorman; Ioan Augustin – 
viceprimarul municipiului 
Alexandria, col. Sorinel 

Sandu - inspector șef al 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență A.D. Ghica 
Teleorman, colonel Tîrlie 

Radian-Laurenţiu - inspector 
şef în cadrul IJJ Teleorman, 
Va len t in  Dumi t rașcu –  
i n s p e c t o r - ș e f  a l  I P J  
Teleorman, Nicolae Puchiu - 
p r e ş e d i n t e l e  F i l i a l e i  
Judeţene a Veteranilor de 
Război Teleorman.

C e r e m o n i a  d e  l a  
Alexandria s-a încheiat cu 
depunerea de f lor i  ș i  
aprinderea de lumânări și 
c a n d e l e  d e  c ă t r e  
reprezentanţii  autorităţilor 
publice judeţene şi locale, 
filialelor partidelor politice, 
grupurilor parlamentare, 
s e r v i c i i l o r  p u b l i c e  
d e c o n c e n t r a t e  a l e  
ministerelor, operatorilor 
economici, instituţiilor de 
învăţământ, sindicatelor şi 
o r g a n i z a ţ i i l o r  
n o n g u v e r n a m e n t a l e ,  
fi l ialelor veteranilor de 

război, filialei cadrelor militare  
în rezervă şi în retragere, 
revoluţionarilor.

M. MEILĂ

În România, ţară cu risc seismic ridicat, ca şi Italia, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă se pregăteşte pentru a 
putea interveni cât mai eficient în cazul unui cutremur de 
magnitudine mare. În perioada următoare vor fi cumpărate 
generatoare puternice, maşini de mare tonaj şi echipamente de 
căutare a victimelor sub dărâmături, a anunţat secretarul de stat în 
MAI, Raed Arafat. Invitat în emsiunea Jurnalul de Seară, de la Digi 
24, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a 
subliniat că şi populaţia trebuie să fie pregătită, cum se întâmplă şi 
în alte ţări.

 „Pompierii au început să se doteze cu echipamente total 
atipice. Generatoare electrice de peste 400 de kw şi vor fi 
amplasate în ţară. Asta poate să îmi ducă un cartier dacă trebuie. 
Începem să cumpărăm maşini de transport de maşini de gabarit 
mare. Acum avem 2 seturi de căutare sub dărâmături către 
jumătatea anului viitor o să avem 42 de seturi- unul în fiecare 
judeţ”, declară Raed Arafat.

Deşi în ultimii ani s-au cumpărat echipamente performante 
pentru salvarea de vieţi, acestea riscă să nu poată fi folosite pentru 
că stau în clădiri sau magazii ce se pot prăbuşi la un seism 
puternic, spune coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă.

„Dacă eu îmi parchez elicopterele şi avioanele în hangare de 
50 ani vechime şi nimeni nu mai știe cât mai stau în picioare, şi le 
zgâlţâie pământul şi ele cad pe avioane, înseamnă că nu mai am 
avioane şi elicoptere de intervenţie la fel şi la ambulanţă”, spune 
Raed Arafat.

Important în cazul unui seism este şi ca populaţia să ştie ce să 
facă.

„Peste tot se recomandă populaţiei să aibă provizii de cel puţin 
3-4 zile de apă, mâncare neperisabilă. Statul - rolul lui principal, în 
primă fază, e salvarea de vieţi - şi va fi concentrat pe asta”, adaugă 
Raed Arafat.

România nu este pregătită în cazul unui cutremur major. 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă spune ca trei 
sferturi din populație ar avea de suferit. De exemplu, specialiștii 
estimează un număr mare de morți și de răniți din cauza lipsei 
echipamentelor pentru misiuni de salvare-căutare în caz de 
cutremur. În plus, chiar şi salvatorii ar fi în pericol în cazul unui 
seism - 32 de clădiri în care îşi desfăşoară activitatea pompierii au 
risc seismic ridicat.

Dacă un cutremur major va zgudui România, vom avea nevoie 
de mult noroc. Este chiar concluzia autorităţilor care spun că 75 la 
sută dintre români vor avea de suferit. Mai grav, şi salvatorii ar 
putea avea probleme.

„Peste jumătate din tehnica de intervenţie este cu mult 
depăşită, de două ori durata de exploatare. Avem şi echipamente 
de transport de tehnică de intervenţie. O altă categorie deficitară. 
În ultimii 25 de ani din bugetul naţional nu au fost fonduri pentru 
camioane de intervenţie”, afirmă Radu Cristian şef centru 
operaţional IGSU.

Cei care trebuie să intervină în caz de cutremur lucrează chiar 
ei în clădiri cu risc seismic. 32 de sedii ISU sunt în această situaţie. 
O astfel de clădire este char unul dintre centrele de comandă.

O altă problemă majoră: nici spitalele nu sunt locuri sigure.
Spitalele care nu au avut parte de consolidare şi care sunt 

considerate că au un risc seismic devin cele mai vulnerabile.

Vernisajul expoziției temporare ”Artă 
Spaniolă” a avut loc ieri, cu începere de la ora 
11:00, la Muzeul Județean Teleorman, în Sala 
Auditorium.

La evenimentul organizat la inițiativa 
pictorului alexăndrean, Tudor Șerbănescu, au 
participat Gorgonio Sanjuán, Art Director 
„Goyart”, o parte dintre artiștii ale căror 
lucrările care fac parte din expoziția temporară 
”Artă Spaniolă”, organizată la Alexandria și 
vicepreședintele Consiliului Județean 
Teleorman, Virgil Cocoșilă.

Pavel Mirea, directorul instituției gazdă a 
precizat în deschiderea evenimentului că  
”este o ocazie deosebită pentru noi, ca astăzi 
să găzduim această exzpoziție de artă. 
Expoziția a fost plănuită încă de anul trecut, iar 
autorul moral a fost Tudor Șerbănescu și, nu în 
ultimul  rând, Gorgonio Sanjuan”.

Potrivit aceleiași surse,  ”expoziția face 
parte dintr-un circuit GoyArt și prima prezență 
în România a fost la Ploiești, în 2014, la Iași, în 
2015 și acum în 2016, la Alexandria”.  

Vicepreședintele CJ Teleorman s-a arătat 
încântat de acest eveniment cultural ”pe care îl 
consider de o mare importanță pentru locuitorii 
municipiului Alexandria. Cu această ocazie, îi 
invit pe toți cei care sunt îndrăgostiți de cultură 
să vină să viziteze aceste opere de artă”, a 
spus Virgil Cocoșilă.

O parte dintre lucrările care se află la 
Alexandria până pe 20 septembrie 2016, au 
fost expuse și în orașe precum: New York, în 
Porto, Barcelona, Madrid, Stockholm, Paris, 
Alexandria, iar spre sfârșitul lunii septembrie 
vor fi expuse în Bulgaria. 

”Eu, împreună cu colegii mei artișii, am 
vorbit despre România și le-am spus că este o 
țară foarte primitoare. Aveau mici îndoieli, dar 
acum sunt convinși că aveți o țară minunată și 
lipsește doar ca românii să spună lumii că au o 
țară minunată. Ceea ce facem noi este artă și 
comunicare, o lucrare de a uni popoarele”.  

Artiștii spanioli prezenți la expoziție au 
primit din partea directorului Muzeului 
Județean Teleorman, diplome de participare.

Printre artiștii ale căror lucrări pot fi 
admirate în cadrul expoziției ”Artă Spaniolă”, 
până pe 20 septembrie 2016, la Muzeul 
Județean Teleorman, amintim: Riana Van 
Staden; Colectivo Arithinia; Quim Falco; 
Conchi Moreno Perales; Manuel Nietto; 
Carmen Boixados;Amina Daghmouni, Maria 
Pascual;J. Carlos Carmona Lagares; Yolanda 
Lalonso; Roxana Irimia; Guillermo Martinez 
Lourido; Laura R. Villarino; Sully Pereira; Pilar 
Arranz; D. K. Richardson; Joe Quinn; Juan A. 
Art Caravaca; Maria Sanchez; Ruahan 
Staden.

M. MEILĂ

Centenarul Primului Război Mondial, 
marcat la Alexandria

Vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult 
senin, exceptând partea de sud-est a ţării, unde vor fi unele 
înnorări şi trecător, în zona litoralului vor fi posibile ploi de scurtă 
durată şi descărcări electrice, informează ANM.

Sâmbătă, vântul va sufla slab şi moderat, cu unele 
intensificări, îndeosebi în prima parte a intervalului, în 
Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 24 şi 31 de grade, iar cele minime se 
vor situa între 6...7 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 
20...22 de grade pe litoral. Izolat, noaptea şi dimineaţa va fi 
ceaţă.Vântul va fi slab şi moderat cu unele intensificări în Delta 
Dunării şi zona montană înaltă, dar de scurtă durată, şi în 
celelalte regiuni, în timpul ploilor.

Duminică, vremea se va menţine predominant frumoasă şi 
se va încălzi uşor în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil 
în regiunile sudice şi sud-estice şi mai mult senin în restul 
teritoriului, dar numai pe spaţii restrânse în sud-estul Dobrogei, 
mai ales seara şi noaptea, se vor semnala înnorări accentuate, 
averse şi descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare pe 
parcursul zilei în sud-est, iar în rest va fi în general slab. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 32 de grade, iar 
cele minime între 8...9 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali 
şi 22...23 de grade pe litoral. Izolat, noaptea şi dimineaţa va fi 
ceaţă.

Vreme predominant frumoasă, 
în week-end

Raed Arafat a explicat 
cum se pregătește ISU 
pentru un cutremur de 

magnitudine mare

Expoziție de pictură spaniolă, la Muzeul 
Județean Teleorman



Liberalii îşi nuanţează poziţia în ceea ce priveşte 
includerea miniştrilor tehnocraţi pe listele lor la parlamentare.

PNL nu stă cu mâna întinsă în faţa tehnocraţilor - a 
explicat, plastic, liderul PNL Vasile Blaga. De altfel, 
copreşedintele liberal spune că are oameni în partid pe care 
să-i pună pe liste.

Subiectul alegerilor generale va fi discutat, astăzi, şi la 
întâlnirea Ligii Aleşilor Locali din Poiana Braşov, unde vor fi 
prezenţi peste 500 de aleşi locali ai PNL.
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Camera Superioară va plăti 
mai mult de jumătate de milion 
de le i  pentru protecț ia 

demnitarilor și a personalului 
care-i deservește pe aceștia. 
E s t e  v o r b a  d e  t r e i  
echipamente de control tehnic 
antitero, achiziționate de la MB 
Telecom Ltd SRL, firmă 
condusă de Mircea Tudor, 
recent inculpat de DNA pentru 
evaziune fiscală și cumpărare 
de influență.

Din anunțul de atribuire 

publicat miercuri pe SEAP, 
aflăm că Senatul a achiziționat 
trei echipamente de control 

tehnic antitero, alcătuite din 
aparat de scanare cu raze X și 
poartă detectoare de metal. 
Pentru acestea, Camera 
Superioară va scoate din 
buget 417.600 lei fără TVA 
(total, 501.120 lei).

De remarcat că senatorii nu 
au apelat la procedura licitației 
publice, ci la cea a cererii de 
ofertă online. Din cele trei 

oferte primite, au ales-o, în 
principiu după criteriul prețului 
cel mai scăzut, pe cea a MB 
Telecom Ltd SRL. Este vorba 
de firma condusă de Mircea 
Tudor, nașul lui Bogdan Licu, 
a d j u n c t u l  P r o c u r o r u l u i  
General.

La mijlocul lunii iunie, Tudor 
a fost inculpat de procurorii 
DNA sub acuzația de evaziune 
fiscală și cumpărare de 
influență în contextul obținerii 
unor contracte cu Autoritatea 
Națională a Vămilor. Potrivit 
anchetatorilor, omul de afaceri 
ar fi dat în perioada 2010-
2011, în două tranșe, suma de 
1,5 milioane de euro unui 
avocat din Alexandria, pentru 
ca acesta să intervină pe lângă 
funcționari de la Autoritatea 
Vămilor astfel încât MB 
Telecom Ltd Srl să obțină 
contracte de securizare a 
frontierelor.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la 
Constanţa, că organizarea alegerilor parlamentare mai 
aproape de sfârşitul anului creşte şansele ca, la scrutin, să se 
prezinte mai puţini români, exprimându-şi opinia că, dacă 
lucrurile ar sta aşa, ar însemna că Cioloş “face jocul PNL-
ului”.

Dragnea a susţinut că 11 decembrie este o dată la care 
sunt şanse mai mari să ningă, condiţiile meteorologice 
ducând la o prezenţă scăzută la vot, conform Mediafax.

“Interesul nostru este ca, la alegeri, să se prezinte cât mai 
mulţi români şi eu cred că, cu cât mai mult înaintăm cu data 
către sfârşitul anului, cu atât mai mult există şansa ca românii 
să vină mai puţini la vot. 11 decembrie e o dată în care vremea 
se poate schimba mult mai uşor, sunt şanse mai multe să 
ningă mai mult şi românii să nu poată veni la vot. Din punctul 
nostru de vedere, oricând hototărăsc să pună alegerile – 27 
noiembrie, 4 decembrie, 11 decembrie - noi vom câştiga 
aceste alegeri. Am crezut şi încă mai cred că premierul 
Dacian Cioloş este interesat să existe condiţii bune pentru ca 
românii să se prezinte la vot. Nu cred în teoria cu 
minivacanţa, că le taie apetitul romanilor să vină la vot. Cei 
care vor să meargă la munte, în acea minivacanţă, pot merge 
la munte şi pe 9, 10 şi 11 decembrie”, a declarat Liviu 
Dragnea.

Preşedintele PSD a mai spus că, în cazul în care data 
alegerilor va fi fixată de guvern mai aproape de sfârşitul 
anului, ar însemna că premierul Cioloş “face jocul PNL-ului”.

“Eu i-am spus şi premierului, nu i-am spus cu supărare 
sau cu nervi, dar părerea mea este că, aici, face jocul PNL-
ului, este un joc prost, după părerea mea, pentru că PNL nu 
aşa câştigă sau pierde alegerile, în funcţie de dată, dar este 
foarte greu să nu te gândeşti, în condiţiile în care am văzut 
declaraţii publice cu membrii guvernului tehnocrat care au 
început să facă politică şi să spună că vor să candideze sau 
că vor candida pe listele PNL. Ştiu că premierul Dacian Cioloş 
a schimbat câţiva secretari de stat, numai pentru faptul ca au 
aparut la televizor, în câteva emisiuni, şi i s-a părut că au făcut 
politică, iar eu am aprobat toate astea. Dar acum, când 
membri ai guvernului fac chestia asta, se pare că nu doreşte 
să-i schimbe”, a afirma Dragnea.

Dragnea, despre fixarea
 alegerilor parlamentare 

pe 11 decembrie

Liberalii nu stau cu mâna 
întinsă la tehnocrați

PNL a adoptat vineri la Liga Aleșilor Locali, 
cu unanimitate de voturi, o rezoluție prin care 
susține adoptarea unui Cod de integritate 
pentru funcțiile publice, o creștere salarială 
medie de 22% pentru funcționarii publici 
începând de anul viitor și o lege a salarizării 
unitare care să nu fie bazată pe calcule 
"meschine electorale".

"Partidul Național Liberal crede în valorile 
profesionalismului, meritului și echității și 
susține o lege a salarizării unitare bazată pe 
aceste valori și nu pe calcule meschine 
electorale.

PNL susține adoptarea unui Cod de 
integritate pentru funcțiile publice, un cod 
general, care să se refere la toate funcțiile 
publice — elective sau numite, locale sau 
naționale — care să privească și regimul 
conflictelor de interese și se referă la 
îndeplinirea cu integritate a unei funcții 
publice", se arată în rezoluție, potrivit Agerpres.

Prin acest document, liberalii își asumă că 
vor prelua în programul de guvernare 
următoarele măsuri: descentralizarea cu 
asigurarea resurselor financiare pentru fiecare 

unitate administrativ-teritorială, atribuțiile 
administrației locale pentru sprijinul mediului 
economic local, salarizarea funcționarilor 
publici cu o creștere medie de 22% începând cu 
anul 2017, statutul aleșilor locali, Codul 
incompatibilităților, salarizarea aleșilor locali și 
simplificarea procedurilor pentru creșterea 
gradului de atragere a fondurilor europene și 
pentru implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală. Liberalii susțin că aceste 
măsuri pot opri "deprofesionalizarea 
administrației publice".

Senatorii și-au cumpărat echipamente antitero 
de la un om de afaceri inculpat recent de DNA

Deputatul liberal Andreea 
Paul este de părere că la 
nivelul Guvernului și al 
P reșed in ț i e i  g radu l  de  
implicare politică a femeilor a 
evoluat în bine, ajungând la 
aproape 40%, în timp ce în 
Parlament peste jumătate din 
populația țării "rămâne grav 
subreprezentată", procentul 
fiind de doar 11%.

"România este pe locul 
rușinos 113 în lume la 
implicarea politică a femeilor, 
conform Raportului Global al 
Egalității de Gen din anul 
2015. La mijlocul anului 2016, 
realitatea românească a 
evoluat mult în bine în cele 
două Palate, slab la nivelul 
autorităților locale și rămâne 
de văzut care va fi evoluția în 
viitorul Parlament. (...) La 
nivelul echipelor prezidențiale 
și guvernamentale aproape 
40% sunt doamne (...) (față de 
cele 20, respectiv 30 de 

procente la demarajul acestor 
mandate), dar în Parlament 
peste jumătate din populația 
ț ă r i i  r ă m â n e  g r a v  
subreprezentată, cu 11% din 
totalul parlamentarilor actuali. 
Vocea femeilor este de două 
ori mai puțin auzită în 
Parlamentul României decât 
media mondială și de trei ori 
mai  puț in  decât  media 
europeană. La ultimele alegeri 
locale, 4,6% doamne au fost 
alese primar, 12% — consilieri 
locali și 15% — consilieri 
județeni. Alegerile locale din 
acest an sunt departe de 
ș t a c h e t a  r i d i c a t ă  d e  
președintele Iohannis și 
premierul Cioloș", afirmă 
A n d r e e a  P a u l  î n t r - u n  
comunicat.

Ea menționează că din 
echipa prezidențială fac parte 
9 femei, respectiv 40% din cei 
22 de consilieri prezidențiali și 
consilieri de stat, iar în Guvern 

— opt doamne ocupă funcția 
de ministru, ceea ce reprezintă 
38% din echipa executivă.

"În Parlament sunt doar 61 
de doamne (51 — deputate și 
10 — senatoare). Așadar, doar 
11% din totalul parlamentarilor 
actuali sunt doamne. Vor reuși 
l istele parlamentare ale 
partidelor politice să se ridice 
la ștacheta r id icată de 
reprezentare a femeilor la 40% 
în echipele prezidențiale și 
g u v e r n a m e n t a l e ? " ,  s e  
întreabă Andreea Paul.

D e p u t a t u l  l i b e r a l  
reamintește că pe agenda 
actualului Legislativ figurează 
o inițiativă privind cotele de 
gen, prin care se propune un 
procent de minimum 30% 
femei și bărbați pe listele 
electorale,  proiect care 
urmează să intre în dezbatere 
î n  v i i t o a r e a  s e s i u n e  
parlamentară.

PNL a mai scos 
un cod de integritate pentru aleși

Femeile rămân subreprezentate în Parlament



(urmare  din  pagina  1)
În deschiderea unei astfel de întâlniri, 

directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a 
declarat că “prin cele două linii de finanțare, 
județele din regiunea Sud Muntenia  
beneficiază de o alocare de aproximativ 53 de 
milioane de euro. Cererile de finanțare pentru 
impulsionarea dezvoltări i  locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale 
(Prioritatea de investiții 5.1), precum și cele 
pentru revitalizarea orașelor (Prioritatea de 
investiții 5.2) vor putea fi depuse începând din 
data de 25 mai, ora 12:00, până în data de 25 
noiembrie a.c., ora 12:00. Față de exercițiul 
financiar anterior, 2007 - 2013, apelul de 
depunere a proiectelor va fi de tip competitiv. 
Cererile de finanțare trebuie să aibă o valoare 
totală cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 de 
euro, pentru ambele priorități de investiții, 
excepție fiind doar în cazul obiectivelor de 
patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, pentru 
care valoarea maximă va fi de 10 milioane de 
euro”. 

La expirarea primelor două luni de la 
lansarea celor două priorități de investiții, 
conducerea ADR Sud Muntenia a emis un 
comunicat în care face referire la rezultatele 
înregistrate în ceea ce privește depunerea 
proiectelor și a cererilor de finanțare 
nereambursabilă. ADR Sud Muntenia : ”Având 
în vedere comunicatul emis de AM POR privind 
Modalitatea de selecție și contractare a 
proiectelor depuse pe POR 2014 - 2020, 
precizăm că în Regiunea Sud Muntenia, până 
în data de 31 iulie 2016, au fost înregistrate: 
zero proiecte depuse în cadrul Priorității de 
investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural” și tot zero proiecte depuse în 
cadrul Priorității de investiții 5.2 - Realizarea de 
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
rev i ta l izăr i i  o rașe lor,  regenerăr i i  ș i  
decontaminări i  terenuri lor industr iale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor 
de reducere a zgomotului. “

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Agenția de Plăți și Interventie pentru Agricultură (APIA) 
reamintește rentierilor că vizarea carnetelor de rentier agricol 
mai poate fi făcută doar până la data de 31 august 2016. 
Astfel că rentierii care nu și-au vizat carnetele de rentier 
agricol până la această dată sunt invitați să se prezinte în cel 
mai scurt timp la sediile centrelor județene ale APIA, în zilele 
lucrătoare care au mai rămas până la data de 31 august 
2016. Vizarea carnetelor pentru se poate face de către 
rentierul titular, ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare 
Centru județean al APIA.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul 
(rentierul personal ori prin mandatar/curator/ tutore), trebuie 
să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, 
însoțită de următoarele documente : carnetul de rentier 
agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la 
comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați 
pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de 
expertiză medicală se depune în copie. Vor mai fi prezentate 
procura notarială autenti f icată/curatelă/hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că 
solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, 
numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de 
rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; extras de 
cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă 
de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional).

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 
alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează 
într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a 
anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin 
raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de 
Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se 
datorează, prin virament bancar sau mandat poștal. 

George ZAVERA

O nouă procedură fiscală 
pentru organizatorii de nunți și botezuri

În regiunea Sud Muntenia,

Primăriile din mediul urban nu au
 depus nici un proiect pentru atragerea 

de fonduri pentru investiții 

(urmare  din  pagina  1)
Mai exact, persoanele 

juridice, persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile 
familiale, liber profesioniştii, 
pe rsoane le  f i z i ce  ca re  
desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocierile şi alte 
e n t i t ă ţ i  c u  s a u  f ă r ă  
personalitate juridică,  numiţi 
în continuare organizatori de 
evenimente, care dispun de 
săli sau spaţii autorizate 
potrivit legii, în care pot 
organiza nunţi şi botezuri, 
pentru operaţiuni de încasări 
în numerar pe zi, de la 
persoane f iz ice,  pentru 
serviciile legate de aceste 
evenimente, pot solicita 
organului fiscal competent 
aprobarea unui alt plafon de 
încasări, mai mare decât cel 
stabilit.

Solicitarea se face prin 
depunerea/trimiterea prin 
poștă, cu confirmare de 
primire, a unei cereri, la care 

se anexează: 
a )  d o c u m e n t u l  d e  

proprietate sau folosință a 
spațiului/spațiilor în care se 
d e s f ă ș o a r ă  
evenimentul/evenimentele; 

b) declarația pe propria 
răspundere a deținătorului 
s p a ț i u l u i / s p a ț i i l o r /  
folosit/folosite, cu destinație 
de organizare de evenimente, 
cu privire la suprafața și 
capac i ta tea  aces tu ia  /  
acestora (numărul maxim de 
mese/scaune), însoțită de 
autorizația de funcționare 
pentru spațiile respective; 

c) situația încasări lor 
pentru fiecare eveniment pe 
ultimele 12 luni conform 
Anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
În cazul organizatorilor de 
evenimente care nu au 
încasări pentru o perioadă 
anterioră de 12 luni, depun 
situația încasărilor pentru 
perioadele pentru care au avut 
asemenea evenimente, dar nu 
mai puțin de 2 evenimente. d) 

copii ale facturilor emise în 
baza contractelor de furnizare 
a serviciilor, pentru perioada 
pentru care se întocmește 
situația încasărilor.

O r g a n i z a t o r i i  d e  
evenimente pot anexa la 
cererea depusă orice alte 
documente relevante în 
susținerea cererii.

Plafonul de încasări în 
numerar solicitat, se stabilește 
de organul fiscal competent, în 
funcție de nivelul maxim al 
încasări lor aferent unui 
e v e n i m e n t  d i n  t o t a l u l  
evenimentelor organizate în 
perioada supusă analizei şi de 
comunică prin decizie.

O r g a n i z a t o r u l  d e  
evenimente poate solicita 
reînnoirea plafonului, cu 30 de 
zile înaintea expirării, sau 
modificarea acestuia ori de 
câte ori se impune, prin 
depunerea unei cereri însoţită 
de documentele prevăzute 
mai sus.

C.D.

Loteria bonurilor din 17 iulie le-a adus 
câştiguri neaşteptat de mari celor care au avut 
chitanţe norocoase.

Milionul de lei pus 
l a  b ă t a i e  d e  
Ministerul de Finanţe 
p e n t r u  l o t e r i a  
bonurilor din iunie s-
a împărţit la trei 
persoane. Fiecărui 
câştigător îi revine 
u n  p r e m i u  d e  
aproximativ 333.000 
de lei brut, adică 
aproape 280.000 de 
lei net, după impozitare.

A fost o extragere cu premii individuale 
generoase, datorită numărului mic de 

câştigători. O singură dată, premiul de un milion 
de lei i-a revenit unei singure persoane.

Bonurile fiscale 
emise în data de 13 
iunie, cu o valoare de 
678 lei, au fost 
d e s e m n a t e  
c â ș t i g ă t o a r e  l a  
extragerea Loteriei 
bonurilor fiscale din 
17 iulie.

L a  c e a  m a i  
recentă ediț ie a 
Loteriei bonurilor, din 
21 august, au fost 

desemnate câștigătoare bonurile fiscale emise 
în data de 16 iulie, cu o valoare de 505 lei.

S i n d i c a t u l  
Promedica şi Alianţa 
M e d i c i l o r  p e n t r u  
M o d e r n i z a r e a  
Sistemului Medical 
spun că sunt îngrijorate 
de „tentat ivele de 
intimidare” a medicilor 
în ceea ce priveşte 
efectuarea de gărzi suplimentare.

Sindicatul Promedica şi Alianţa Medicilor pentru 
Modernizarea Sistemului Medical sunt îngrijorate de 
„tentativele de intimidare şi de modul în care medicii sunt 
obligaţi să îşi exercite meseria”, se arată într-un comunicat de 
presă remis.

Sindicaliştii spun că „medicii îşi cunosc obligaţiile faţă de 
pacienţi şi, în general, se străduiesc să le respecte, deşi 
condiţiile în care îşi fac meseria sunt vitrege”.

Ei mai cer dreptul medicilor de a-şi face meseria în 
„condiţii corecte privind salarizarea şi respectarea normei de 
muncă la nivel european”.

„Subliniem faptului că în niciun moment nu s-a pus 
problema nerespectării obligaţiilor de serviciu care sunt 
conforme contractului de muncă, pe care medicii îl depăşesc 
deseori, chiar şi neluând în calcul gărzile suplimentare. 
Medicii au dreptul de a alege daca mai pot onora gărzile 
suplimentare sau nu, ţinând cont că acestea sunt ore în afara 
normei de muncă, ore care fac parte din timpul personal al 
medicului, gărzile suplimentare fiind încă plătite la un nivel 
tarifar orar mult sub tariful normei de muncă”, se mai arată în 
sursa citată.

Sindicatele mai spun că responsabilitatea individuală a 
medicilor este extrem de mare, „iar raportul de forţă, implicit 
intimidare, între angajator şi medic, nu ar trebui să îşi 
găsească locul şi nici să fie calibrat în vreun fel”.

Începând de la 1 august, medicii au posibilitatea de a 
semna contracte pentru gărzile suplimentare. Guvernul 
României a decis alocarea a aproximativ o sută de milioane 
de lei pentru anul 2016 în vederea creşterii plăţii gărzilor 
medicilor, mărirea urmând să intre în vigoare începând cu 
data de 1 octombrie, fondurile urmând să fie obţinute din 
administrarea mai eficientă a resurselor.

Vizarea carnetelor de
 rentă viageră se poate face

 doar până la data de 
31 august 2016 

Trei câștigători își împart milionul 
de la Loteria bonurilor

Sindicatele din Sănătate 
avertizează că medicii sunt
 „intimidaţi” să facă gărzi



Piperul negru este unul dintre cele 
mai folosite condimente și are 
numeroase proprietăți. Vezi care sunt 
și cum poți beneficia de ele.

Te scapă de tuse
Știm cât de enervantă este o tuse 

care nu trece. O poți combate cu un 
medicament natural, preparat dintr-o 
cană de ceai de piper negru cu miere. 
Piperul stimulează circulația și 
eliminarea mucusului, iar mierea 
tratează tusea și are efect antibiotic. 
Pune, într-o cană, o linguriță de piper 
negru proaspăt și două lingurițe de 
miere, adaugă apă fierbinte peste și 
las-o să stea 15 minute. Streacoară, 
apoi, băutura obținută și bea-o cu 
înghițituri mici, potrivit unica.ro.

Piperul negru păstrează culorile 
hainelor

Piperul negru dă gustă mâncării și 
are numeroase beneficii pentru 
sănătate, dar sigur nu știai că 
păstrează și culorile hainelor. Presară 

un vârf de linguriță de piper măcinat 
peste haine, înainte să le bagi în 
mașina de spălat, și vei evita 
decolorarea lor, potrivit rd.com.

Te ajută să te lași de fumat
Un studiu din 2013, publicat în 

revista de Medicină Alternativă și 

Complementară, a arătat că fumătorii 
care miros piper negru au o nevoie mai 
mică de a consuma nicotină. Dacă vrei 
să te lași de fumat, adaugă câteva 
picături de ulei de piper pe o dischetă 
demachiantă și miroase-o de câte ori 
simți nevoia să mai aprinzi o țigară.

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

     UN POM
A fost tăiat un pom
Un pom cândva sâmbure
La ceas de asfinţit
Un leagăn prăbuşit
Între veştede frunze …
 
Un pom a fost tăiat
Un pom ce năştea umbră
Cu-o dulce povară
De fructe pe buze.
 
     CURGEREA CLIPELOR
Din întunericul nopţii,
Ghemuit peste sat şi codru ,
Se cerne ploaia.
Fiecare picatură
Umple paharul sufletului meu .
Zorii mă găssesc
Golind pahar după pahar
Până mă îmbăt cu tristeţe .
Tăcut, aşez vers lângă vers
Cunstruiesc un poem
Care să oprească curgerea
Clipelor.
 
     CINĂ CU LUNA
Lună, tu care imi eşti ,
Tovarăşă,
Lună stai
Să cinăm împreună.
Aşaează-te
Mă cunoşti bine,
Cunoşti versul 
Născut din mine.
Tu ştii ruina trupului meu,
Sufletul meu crucificat,
Cunoşti flacăra de zefir
Adormită în cuvânt.
Aşează-te Lună
Să  cinăm împreună.
Eu sunt oglinda ta…
 
     NOI
Stam jos, cu tine,
În mijlocul nopţii,
Stropiţi de sângele
Frunzelor
Pe care toamna
Le încununează cu cenuşă.
Iar cocorii rătăciţi
Ţi-aduci-aminte?-
Întristau o clipă fiirescul
Într-un zbor  spre
Necunoscut….
 
     REFUGIU
Mă ascund în poem
 Cum liniştea se ascunde
În noapte.
Gravat pe fereastră
Chipul tău, iubito
Mă rupe din singurătate.
Te aştept cu privirea
Încurcată într-o pânză
De păianjen –
Ca ultim refugiu…
 
     ÎN AMURG
Al meu,
Pustiu, al meu ,
Amurg,
Neobosit amurg
Cu tăcerea, cu dorul meu
Umplându-mă ,
Cu braţele mele,
Înlanţuite
Copleşitor,
Tu amurg,
Sub ţărmul tău
Aştept fiinţa rătăcită
A destinului meu…
                         Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

Cercetători israelieni au anunțat că au descoperit 
împreună cu colegi germani mecanismul care permite 
melanomului, forma cea mai severă a cancerului de piele, 
să se răspândească la alte organe, ceea ce ar putea 
revoluționa tratamentul acestei boli.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tel Aviv, 
care lucrează în strânsă colaborare cu Centrul german de 
cercetare asupra cancerului de la Heidelberg și cu alte 
instituții israeliene, a constatat că melanomul este capabil 
să trimită vezicule minuscule care răspândesc maladia în 

alte părți ale corpului.
Înțelegerea acestui mecanism a permis cercetătorilor să 

dezvolte substanțe care previn răspândirea bolii și care ar 
putea constitui componente promițătoare pentru viitoare 
medicamente, au declarat oamenii de știință într-un 
comunicat de presă și într-un articol publicat în această 
săptămână în revista științifică 'Nature Cell Biology'. 
„Studiul nostru este un pas important pe drumul spre 
recuperarea completă“, a asigurat conducătoarea echipei 
de cercetare, Carmit Levy, citată de Agerpres.

„Amenințarea pe care o constituie melanomul nu se 
găsește în tumora inițială care apare pe piele, ci mai ales în 
metastaze, când celulele tumorale sunt trimise să 
colonizeze organele vitale cum ar fi creierul, plămânii, 
ficatul și oasele", a spus Carmit Levy.

Potrivit opiniei sale, cercetătorii "au descoperit modul în 
care cancerul se extinde la organe și au găsit modalități de 
blocare a procesului înainte de etapa metastazelor".

Melanomul apare pe piele și este vizibil în general cu 
ochiul liber, sub forma unor pete negre sau maro. În cazul în 
care este tratat de la început, rata de vindecare este relativ 
mare, însă odată ce maladia se răspândește în organism, 
aceasta este adesea fatală.

Melanomul ucide o persoană la fiecare 52 de minute la 
nivel global, iar numărul de cazuri diagnosticate a fost în 
creștere în ultimele trei decenii, mai notează agenția 
France Presse.

Beneficiile neştiute ale piperului negru

În sezonul cald, numărul cazurilor 
de enterocolită este în creștere, 
deoarece alimentele se alterează 
repede din cauza temperaturilor 
ridicate. Cei mai afectați sunt copiii, 
deoarece sistemul lor digestiv este mai 
sens ib i l ,  da r  ș i  adu l ț i i  sun t  
predispuși.Enterocolita mai este 
denumită ș i  „boala mâin i lor  
murdare“, dar poate fi cauzată și de 
alimentele alterate. Apare în urma 
infecției cu bacterii, virusuri, ciuperci 
sau paraziți și se poate transmite de 
la o persoană la alta. Se manifestă 
prin diaree, stare de vomă, crampe 
abdominale, febră, dureri musculare 
și stare generală de rău.

Boala apare în urma preparării 
termice necorespunzătoare a 
alimentelor sau a consumului de apă 
contaminată. Din cauza episoadelor 
de vomă și de diaree se poate ajunge 
la deshidratare, care duce la 
dezechilibre hidro-electrolitice. În 
cazul sugarilor, a bătrânilor sau a 
persoanelor care suferă de boli 
cronice, aceste dezechilibre sunt 

periculoase, deoarece pot pune viața 
în pericol.

Hidratarea, esențială
Principalul pericol în prima zi este 

deshidratarea. De aceea, este 
recomandată hidratarea organismului. 
Se poate bea ceai de mentă neîndulcit, 

apă minerală sau plată și suc de 
morcovi proaspăt stors. Astfel se 
corectează pierderea de lichide și de 
electroliți. În plus, în lichidele 
consumate se pot adăuga săruri 
speciale, disponibile în farmacii. 

Băuturile se consumă cu înghițituri 
mici, la intervale de 10 minute.

În cazul enterocolitei provocate de 
virusuri este contraindicat tratamentul 
cu antibiotic.

Alimente cât mai ușor digerabile
A doua zi, când episoade de vomă 

au încetat, se pot introduce 
alimentele solide, dar care să nu 
suprasol ic i te stomacul .  Sunt 
recomandate supele de legume, 
orez fiert simplu, brânză proaspătă 
de vaci, măr copt, banană, pâine 
prăjită și carne fiartă sau la grătar. 
Sunt interzise alimentele greu de 
digerat, cum sunt prăjelile, dulciurile, 
fructele și legumele crude, supele cu 
carne, brânzeturile grase, sucurile 
din fructe și lactatele.

Revenirea la regimul normal
În a treia și a patra zi, meniul poate 

fi diversificat cu paste făinoase cu 
brânză la cuptor. De abia la 2-3 zile 
după dispariția tuturor simptomelor se 
poate reveni la regimul alimentar 
normal, format din fructe, legume, 
lactate și supe ori ciorbe de carne.

A fost descoperit un mecanism de blocare a
 metastazelor, în caz de melanom

Regimul corect în enterocolită



8 DIVERSE

Se spune despre dragostea bunicilor că este fără limite și 
foarte răbdătoare. Aceștia nu mai au presiunea de a face față 
unui job și se pot dedica micuților pe care îi iubesc ca pe ochii 
din cap. În prezent, există studii psihologice care vin să 
confirme ceea ce știam despre bunici.

Un studiu al Universității Brigham Young din SUA a 
examinat rolul bunicilor în dezvoltarea copiilor și a confirmat 
că bunicii sunt cheia fericirii nepoților. “Am vrut să vedem cât 
de importanți sunt bunicii pentru copii așa că am pus întrebări 
pentru a vedea gradul de apropiere emoțională de bunici”, 
spune coordonatorul studiului, Jeremy Yorgason.

Importanța bunicilor
408 copii de clasa a patra au fost întrebați despre relația 

pe care o au cu bunicii lor, inclusiv dacă le cer sfatul atunci 
când trebuie să ia hotărâri importante și dacă pot discuta cu ei 
problemele pe care le au. Chestionarul a fost reluat după un 
an cu aceeași copii pentru a vedea cum au evoluat. 
Rezultatul a fost că pentru copii, bunicii sunt mai importanți 
decât părinții. ”Legătura emoțională dintre bunici și nepoți 

poate să afecteze rezultatele pe care le au copiii la școală, 
dezvoltarea lor psihlogică și socială”. Atunci când bunicii se 
implică în viețile nepoților, copiii nu sunt doar mai sociabili, ci 
și mai silitori la școală.

Rolul de apărător
Cercetătorii au observat și că micuții care aveau bunici 

care se ocupau de ei au dezvoltat calități esențiale pentru 
dezvoltarea lor socială, cum ar fi să arate compasiune și să 
se poarte frumos cu persoane care nu le sunt apropiate. 
Legătura puternică nepot-bunic este benefică indiferent dacă 
micuții creșteau în familii care aveau ambii părinți sau în 
familii monoparentale. Ce e mai interesant este că bunicii 
care nu locuiau cu nepoții aveau cea mai puternică legătură 
cu aceștia. Psihologii au concluzionat că, în această situație, 
bunicii preiau rolul de a încuraja purtarea bună, mai degrabă 
decât pe cel de a disciplina copilul atunci când greșește. De 
aceea, micuțul vede în figura bunicilor rolul de apărător și 
aliat atunci când are probleme.

Un grup de turişti prin taigaua siberiana. La un moment 

dat din tufișuri sare un tigru.

- Nu intraţi în panică, tigru este satul! - spune 

conducatorul grupului.

- De unde stiti?

- Pai nu vedeti ca Ion lipseste deja de o ora?

***

Un tip suna la 112:

- Spuneti va rog ce urgenta aveti!?

- Se bat 2 fete pentru mine!

- Si care e problema?

- Castiga cea urata!

***

Un bărbat sună la un doctor veterinar:

- Domnule doctor, ştiţi, către dv. se îndreaptă soacra 

mea cu un câine bătrân. Vă rog frumos, faceţi-i o injecţie cu 

cea mai otrăvitoare substanţă care o aveţi ca să nu se mai 

chinuie, să moară repede.

Doctorul:

- Bine, bine, dar câinele o să ştie cum să ajungă acasă?

Pastila de râs

Populația mondială va atinge 9,9 miliarde de 
indivizi în 2050, o creștere cu 33% în raport cu 
cei 7,4 miliarde de oameni din prezent, conform 
unui studiu publicat joi de ONG-ul american 
Population Reference Bureau (PRB). În 2050, 
India va fi țara cu cel mai mare număr de 
locuitori - 1,708 miliarde, iar România va 
înregistra una dintre cele mai mari scăderi de 
populație din Europa, după Germania, Ucraina 
și Rusia.

Potrivit estimării, pragul de zece miliarde de 
locuitori al planetei va fi atins în 2053, iar 
creșterile cele mai spectaculoase de populație 
le vor înregistra Nigeria și Pakistan.

În 2016, țara cu cea mai mare populație a 
lumii este China (1,378 miliarde de locuitori), 
după care urmează India (1,329 miliarde) și la 
mare distanță SUA (324 milioane), Indonezia 
(259 de milioane), Brazilia (206 milioane), 

Pakistan (203 milioane) și Nigeria (187 
milioane), informează Agerpres.

După 34 de ani, India va deveni țara cu cea 
mai numeroasă populație, în fața Chinei, a cărei 
populație va scădea la 1,344 de miliarde, și a 
SUA (398 milioane).

Nigeria va avea un număr de locuitori mai 
mult decât dublu față de 2016, respectiv de 398 
de milioane.

Pe următoarele locuri se vor afla Indonezia 
(360 de milioane), Pakistanul (344 de milioane) 
și Brazilia (226 de milioane).

Pe lângă China, a cărei populație se va 
reduce până în 2050 cu 34,1 milioane de 
locuitori, principalele scăderi se vor înregistra în 
Japonia (-24,7 milioane), Germania (-9,6 
milioane), Ucraina (-9,1 milioane), Rusia (-7,9 
milioane), România (-6,4 milioane) și Spania (-
3,5 milioane).

privind decizia etapei de încadrare
SC CEZ DISTRIBUȚIE SA, titular al proiectului  “Îmbunătățire nivel de tensiune PTA 

1208, sat Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și 
nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Ciolănești, sat Baldovinești, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, 
județul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, 
precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunţ public

Dragostea bunicilor 
asigură fericirea nepoților

Încă de la amartizarea din 
anul 2004, rover-ul Opportunity 
a furnizat imagini pe care 
teoreticienii conspiraţiei le-au 
cons ide ra t  ev iden ţe  a le  
existenţei vieţii extraterestre. 
Una dintre cele mai recente 
,,dovezi" este cea a unui pantof 
care ar demonstra ,,dispariţia 
macabră" a extratereştrilor de 
pe Marte. 

,,În timp ce studiam imaginile 
realizate de rover-ul de pe 
Marte, am descoperit un pantof 
pe marginea unui crater. Acesta 
a aparţinut probabil unui individ 
dintr-o specie implicată într-un 
război, iar el este singura 
dovadă că acel individ a existat", 
susţine autorul american Scott 

C. Waring,  pe blogul său ,,UFO 
Sightings Daily". 

Descoperirea a fost făcută în 
data de 24 august, într-o 
i m a g i n e  r e a l i z a t ă  d e  
Opportunity în anul 2013. În 
fotografie apare suprafaţa 
stâncoasă a lui Marte, iar printre 
roci s-ar afla şi una despre care 
Waring crede că este, de fapt, 
bocancul unui soldat căzut în 
luptă sau chiar al unui rege 
marţian. Acesta nu este primul 
,,pantof" găsit pe Marte, un altul 
fiind identificat în luna aprilie, 
într-o imagine transmisă de 
rover-ul Curiosity. 

Experţii spun că teoreticienii 
consipraţiilor nu se vor opri aici 
şi vor continua să formuleze 

ipoteze, deoarece, începând cu 
luna octombrie, un nou rover se 
va alătura lui Opportunity şi 
Curiosity în căutarea vieţii 
ex t ra te res t re .  Veh icu lu l ,  
denumit ,,Schiaparelli", va 
amartiza în toamna acestui an în 
regiunea Meridiani Planum, o 
zonă cu relief jos aflată în 
apropierea ecuatorului lui Marte. 

Principala misiune a noului 
rover va fi de a testa eficienţa 
tehnologiilor care urmează să fie 
folosite pentru amartizări 
v i i t oa re .  De  asemenea ,  
vehiculul va analiza viteza 
vânturilor, umiditatea, presiunea 
atmosferică şi temperatura din 
zona în care va ajunge.

Populația planetei va fi de aproape
 de 10 miliarde în 2050

Inca din secolul al XIX-lea, psihologul 
american William James a promovat ipoteza ca 
expresiile faciale si modificarile care apar in 
corp nu sunt consecinta starilor emotionale, ci 
cauza lor.

Cand ceva pozitiv se intampla, zambesti, iar 
actul zambetului produce bucurie.

Stiinta moderna sustine ipoteza lui James, 
mai ales faptul ca zambetul poate schimba in 
bine starea de spirit. Drept exemplu este data o 
femeie care, din cauza tratamentelor multiple 
cu botox, nu mai poate avea expresii faciale, iar 
creierul ei are mai putina activitate in zona 
emotionala.

Mai mult, studii incepute inca din anii '80 
arata ca expresiile faciale modifica modul in 
care percepem lumea. De exemplu, cercetatorii 
de la Universitatea din Sussex, Anglia, au aratat 
ca atunci cand zambesc, oamenii ii percep pe 
cei care se incrunta mai putini severi, iar atunci 
cand sunt incruntati, oamenii ii percep pe cei 
care zambesc mai putin veseli.

Un studiu recent, publicat in Social Cognitive 
and Affective Neuroscience, a urmarit cum 

modifica zambetul creierul.
A s t f e l ,  a u  f o s t  u r m a r i t i  c u  

electroencefalograma (EEG) 25 de participanti 
care au privit fotografii cu fete zambitoare si cu 
fete neutre. In timpul EEG s-a descoperit ca 
activitatea cerebrala a fost diferita atunci cand 
subiectii au privit fete zambitoare, spre 
deosebire de momentele cand acestia au 
urmarit imagini neutre. De asemenea, 
activitatea cerebrala a fost ridicata atunci cand 
subiectii insisi au fost pusi sa zambeasca.

Un studiu asemanator, efectuat in 
Germania, a scos la iveala faptul ca atunci cand 
voluntarii au fost pusi sa se incrunte, nu au mai 
considerat vedetele pe care le urmareau in 
fotografii, la fel de celebre ca in momentul in 
care zambeau.

Puse cap la cap, toate aceste studii arata ca 
emotiile noastre pot avea efect de domino. 
Daca te duci la o petrecere si intri pe usa 
imbufnat si incruntat, toata petrecerea si ti se va 
parea nereusita. Daca insa, vei intra zambind, 
chiar si persoanele necunoscute de la 
petrecere ti se vor parea familiare.

O nouă imagine de pe Marte provoacă 
controverse puternice

De ce este sănătos să zâmbești



1577: A murit Tiţian, un vestit 
pictor italian din secolul al XVI-
lea, aparţinând şcolii veneţiene 
(n. 1490).
1635: A murit Lope Felix de Vega 

Carpio, dramaturg spaniol (n. 
1562).
1664: A murit Francisco 

Zurbarán, pictor spaniol (n. 1598).
1770: S-a născut Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, filosof german (d. 
1831).
1858: S-a născut Giuseppe Peano, matematician italian 

(d. 1932), un fondator a logicii matematice si a teoriei 
mulţimilor.
1871: S-a născut Theodore Dreiser, scriitor american 

(d. 1945).
1883: Explozia principală a erupţiei vulcanului 

Krakatau (Indonezia), considerată cea mai mare 
catastrofă naturală a mileniului.
1903: S-a născut Miron Nicolescu, matematician român 

(d. 1975).
1917: A murit Ion Grămadă, scriitor şi istoric român (n. 

1886).
1965: A murit Eusebiu Camilar, scriitor român (n. 

1910).
1970: A murit Ştefan Ciobotăraşu, actor român de 

teatru şi film (n. 1910).
1990: A murit Ion Th. Grigore, profesor de matematică 

şi epigramist (n. 1907).
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07:00 Micul dracula 10:00 Editie 
speciala 11:00 Zon@ IT 11:30 Maşini, 
teste şi verdicte 12:00 Un secol cu Neagu 
Djuvara 12:45 Vorbeşte corect! 13:00 
Românce în politică 14:00 Telejurnal 
14:30 Delta Dunării-Paradisul aproape 
pierdut 15:55 Vorbeşte corect! 16:10 
Armăsarul sălbatic  17:50 Toate pânzele 
sus! 18:50 Teleenciclopedia 19:45 Sport 
20:00 Telejurnal 21:10 Teatru TV - Take, 
Ianke şi Cadâr 23:00 Profesioniştii... cu 
Eugenia Vodă  00:20 Cred că da 02:00 
Telejurnal 02:50 Zon@ IT

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 27 August

La serviciu, sunteti 
perseverent si tineti 
neaparat sa duceti la 
bun sfarsit o lucrare 
d e l i c a t a .  D u p a -
amiaza, ar fi bine sa 
acordati mai multa 
atentie celor tineri din 
familie. 

Diminea ta  s -a r  
putea sa nu mai plecati 
intr-o calatorie. Este 
mai bine asa, oricum 
aveati un program 
foarte incarcat. La 
serviciu, munciti cu 
pasiune si rezolvati 
probleme dificile. 

Partenerii de afaceri 
va apreciaza ideile 
originale si va sustin 
initiativele legate de o 
investitie. Profitati de 
acest context favorabil! 
Situatia financiara nu 
va multumeste pe 
deplin.

P u t e t i  a v e a  
succes in afaceri. Ar fi 
b i n e  s a  e v i t a t i  
d i s c u t i i l e  i n  
contradictor iu cu 
colaboratorii. Spre 
seara, va viziteaza un 
prieten bun, care va 
invita la o petrecere.

Va sfatuim sa 
acordati mai multa 
atentie problemelor 
sentimentale. Intuitia 
va ajuta sa rezolvati 
probleme delicate, 
insa ar fi bine sa 
ascultati si parerile 
partenerului de viata. 

Aveti o zi grea la 
serviciu, cu multe 
probleme de rezolvat. 
Relatiile parteneriale 
sunt excelente, dar va 
recomandam sa fiti 
m a i  d i p l o m a t .  
Ascultati si parerile 
celor din jur!

C u  m u l t a  
perseverenta, reusiti 
sa rezolvati problemele 
de serviciu. Azi sunteti 
nervos si riscati sa va 
t r e z i t i  i n  s i t u a t i i  
neplacute. Fiti atent 
cum vorbiti cu sefii si cu 
colegii. 

Sunt  favo r i za te  
intalnirile cu prietenii si 
calatoriile. Averti mari 
sanse de reusita in 
a f a c e r i .  F a c e t i  
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana mai in varsta 
care va propune o 
c o l a b o r a r e  
avantajoasa. 

Aveti posibilitatea 
sa castigati bine cu 
prilejul unei calatorii in 
in teres personal .  
Sunteti tentat sa va 
asumati riscuri mari. 
Va recomandam sa fiti 
prudent si sa nu fortati 
norocul. 

BERBEC

P a r c u r g e t i  o  
perioada importanta, in 
care aveti sansa sa 
faceti schimbari radicale 
in domeniul afacerilor. 
Va recomandam sa 
aveti rabdare si sa nu 
alergati dupa rezultate 
imediate.

Azi aveti noroc si 
puteti sa depasiti 
orice dificultate. Este 
o zi buna pentru 
examene si proiecte. 
Va recomandam sa 
acordati mai multa 
atentie partenerului 
de viata. 

S-ar  putea sa 
intampinati greutati in 
afaceri, din cauza 
colaborarii dificile cu 
o femeie. Nu este 
cazul sa va ingrijorati, 
aveti capacitatea sa 
depas i t i  aceas ta  
problema. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Diva cu greutate 11:00 Ishtar - 
Ştirile PROTV  13:00 Dansul 
Dragostei 4: Revoluția  15:00 
Dr. Dolittle 3  17:00 Barbații în 
negru 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Echipa de șoc  23:00 Execuţie 
în forţă  01:00 Echipa de șoc 
03:00 Execuţie în forţă 04:30 
Diva cu greutate  05:15 Ishtar

10:00 Camera Cafe 10:30 
Operațiunea Monstrul  13:00 
Observator 14:00 Dragoste de 
cinci stele  16:00 Observator 
17:00  Mireasă pentru fiul meu 
19:00 Observator 20:00 Mireasă 
pentru fiul meu – NUNTA 00:00  
Tăntălăul și Gogomanul  02:00 
Observator 03:00 Operațiunea 
Monstrul 06:00 Observator

07:00 Știrile Kanal D 07:30 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Dragostepunctro 10:00 Sport, dietă 
şi o vedetă 10:30 Suleyman 
Magnificul 12:30 Știrile Kanal D 
13:45 Catei la inaltime 16:00 Te 
vreau lângă mine 18:45 Știrea zilei 
19:00  Știrile Kanal D 20:00 Asta-i 
România! 22:00  Se strigă darul 
00:00 Atacul rechinului bicefal 
02:00 Știrile Kanal D 03:00 Vacanţa 
Mare 

07:30 Trăsniți din NATO 10:00 
Secrete de stil 10:30 Tufă de 
Veneția   12:00 Cu lumea-n cap 
12:30 Killer Karaoke 14:00 Focus 
15:00 Apel de urgenţă 16:00 
Harababura  18:00  Focus 19:30 
Cireaşa de pe tort  20:30  
Secretele din pereți 22:30 
D e t e c t i v u l  M a l o n e  0 0 : 3 0  
Secretele din pereți 02:30  
Detectivul Malone 04:30 Killer 
Karaoke

07:30 La Maruţă 09:00 
Grevă de Crăciun 10:45 La 
bloc 13:00 Privind în urmă   
14:45 Ne-am făcut mari! 
16:30 La bloc 18:45 
Șoricelul familiei 20:30 
Maestrul despărț ir i lor 
22:15 Patriotul  01:45 Cine 
A.M. 06:30 Apropo Tv 

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 10:00  Știrile 
B1 11:00  Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Știrile B1  14:00 
Știrile B1 15:00  Știrile B1 
16:00 360° 18:00 Știrile B1 
19:00  Condamnaţii 20:00 
Știrile B1 22:00 360°  00:00 
Știrile B1 00:30 360° 02:10 
Știrile B1  04:00 Condamnaţii 
04:50 Știrile B1

07:00 Clona 08:00 Lecții de 
viață 09:15 Trandafirul negru  
10:15 Intrigi in Paradis 11:30 Iarna 
răzbunării 14:00 Clona  15:00 Soț 
de închiriat 16:00  Pentru că te  
iubesc 17:00 In asteptarea 
dragostei 18:00 Regina inimilor 
20:00 Pana la catul  lumii 22:00 
Vise de smarald 23:00 Regina 
00:30 Clona  01:30 Pana la 
capatul lumii 03:15 Regina
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Constantin Budescu, fotbalistul echipei Dalian Yifang, în 
vârstă de 27 de ani, a fost împrumutat la Astra Giurgiu, acesta 
semnând un contract valabil până pe 31 decembrie cu 
formaţia antrenată de Marius Şumudică. 

Aşadar, mijlocaşul revine la echipa de la care a şi plecat în 
China, în speranţa că această revenire va fi de bun augur şi 
îşi va regăsi ritmul de joc. De la 1 ianuarie, însă, acesta va 
reveni la formaţia chineză. Acesta va putea evolua pentru 
Astra de abia după pauza pricinuită de meciurile echipelor 
naţionale.

"Am ales Astra pentru că de aici am plecat, e un club unde 
îmi regăsesc liniştea şi la care sper să-mi regăsesc ritmul de 
joc. Sunt obişnuit cu băieţii. Mâine sper să-mi vină cartea 
verde. Până la iarnă trebuie să revin la aceeaşi parametri la 
care am fost când am plecat din ţară. De ce nu, mă gândesc şi 
la echipa naţională", a declarat Constantin Budescu.

Internaţionalul român a comentat şi situaţia actuală a 
echipei, care nu trece printr-o perioadă foarte bună în 
campionat. Astra are o singură victorie după cinci etape şi a 
strâns doar patru puncte. "În ceea ce priveşte echipa, nu sunt 
atât de îngrijorat. Acum, după această pauză, o sa revin şi eu, 
şi Marius Şumudică pe bancă. Cred că lucrurile vor intra, 
încet, în normal. Ne vom prezenta cum se cuvine în 
campionat, vom onora titlul de campioană.

Nu cred că lotul este slăbit prea mult faţă de sezonul 
trecut, e normal ca jucătorii să circule. Legat de plecarea lui 
Alibec la Steaua, dacă ar fi bine pentru el, de ce nu. Aş 
înţelege o plecare a lui", a mai spus mijlocaşul.

Budescu a mărturisit şi ce rezultat şi-ar dori în meciul 
dintre Astra şi West Ham, din play-off-ul Europa League. În 
tur, la Giurgiu, a fost 1-1. "Aş vrea ca meciul să se termine 
egal, 2-2. Dacă se califică Astra este bine pentru toată lumea, 
atât pentru mine, cât şi pentru echipă", a conchis Budescu.

Astra Giurgiu a câştigat, joi, 
scor 1-0, meciul disputat cu 
West Ham United în play-off-ul 
Europa League şi a obţinut 
c a l i f i c a r e a  î n  g r u p e l e  
competiţiei. Meciul tur a fost 
încheiat cu scorul de 1-1. 

Astra s-a impus prin golul 
marcat de Filipe Teixeira (45), 
după în tur scorul a fost egal, 
1-1. 

Astra a abordat meciul cu o 
formulă curajoasă ș i  a 

expediat primul șut pe poartă 
în minutul 3, când Junior 
Morais a tras de la distanță, 
însă pe direcția lui Randolph. 

West Ham a controlat prima 
jumătate de oră a meciului și a 
avut două ocazii bune de gol. 
Mai întâi Calleri a scăpat 
singur cu portarul, dintr-o 
poziție nesemnalizată de 
ofsaid, dar Lung jr l-a blocat, 
salvând un gol iminent. Lung a 
intervenit salvator în min. 15, 

la șutul lui Obiang, de la 24 
metri, respingând de la 
rădăcina barei. 

Campioana României a 
reușit un joc prin care i-a ținut 
departe pe ''ciocănari'' de 
poarta proprie, iar pe finalul 
primei reprize a dat lovitura pe 
contraatac: Săpunaru a 
interceptat o minge în fața lui 
Burke, Daniel Niculae l-a găsit 
excelent pe Filipe Teixeira, 
care a marcat cu un șut din 

unghi (45). 
Î n  d e b u t u l  r e p r i z e i  

secunde, Lung a reținut cu 
siguranță mingea expediată 
cu capul de Ogbonna (52) și 
apoi a respins senzațional 
reluarea lui Calleri (54). 
Forcingul londonezilor a 
continuat, iar Kouyaté a tras 
pe lângă poartă (60), după 
care Reid a trimis alături cu 
capul (62). Portarul Astrei a 
intervenit  miraculos, cu 

piciorul, la mingea trimisă de 
Fletcher din marginea careului 
mic (73). Lung s-a remarcat și 
la lovitura liberă executată de 
Va lenc ia  (77) .  O nouă 
intervenție a lui Lung jr a avut 
loc în minutul 81, la șutul lui 
F l e t che r  d i n  ma rg i nea  
careului. Byram (88) a reluat și 
el destul de periculos, dar 
balonul a ocolit poarta. 

Astra a avut doar acțiuni 
s p o r a d i c e ,  î n  g e n e r a l  
nefinalizate la poarta lui 
Randolph, dar a obținut o 
calificare splendidă. 

Giurgiuvenii au eliminat-o 
din cupele europene pe West 
Ham United pentru al doilea an 
consecut iv,  după ce în 
stagiunea precedentă Astra 
reușit un egal la Londra, 2-2, 
învingând cu 2-1 pe teren 
propriu în turul al treilea 
preliminar. 

Croatul  Slaven Bi l ic ,  
antrenorul londonezilor, nu a 
putut conta în actuala dublă cu 
Astra pe Sofiane Feghouli, 
Dimitri Payet și pe André Ayew, 
în timp ce Mark Noble și Andy 
Carroll nu au putut evolua în 
meciul retur. 

De remarcat că Astra 
venea după un eșec categoric 
în campionat, 1-5 cu CFR Cluj. 

România va avea două 
reprezentante în grupele 
Europa League (Steaua este 
cealaltă), după ce anul trecut 
nu am avut niciuna în grupele 
cupelor europene. 

SPORT

Comisia de analiză și verificare a cererilor de 
recunoaștere oficială a practicării ramurilor de 
sport din România, din cadrul MTS, a decis 
respingerea recunoașterii oficiale a ramurii de 
sport MMA - Arte Marțiale Mixte, propusă de 
Clubul Sportiv Agon, se arată într-o notificare a 
MTS înregistrată pe 18 august curent. 

CS Agon a depus o notificare privind 
recunoașterea ramurii sportive MMA pe 19 
aprilie 2016 la MTS, iar pe 13 iunie, Comisia de 
analiză și verificare a MTS a propus 
recunoașterea oficială a ramurii de sport MMA 
prin raportul său final 2547 din 18 mai 2016. 
Comisia de analiză și verificare a cererilor de 
recunoaștere oficială a practicării ramurilor 
sportive din România s-a reunit din nou pe 17 
august 2016 și a respins și de această dată 
solicitarea CS Agon cu privire la recunoașterea 
oficială a practicării ramurii de sport MMA, 
conform comunicatelor transmise de MTS către 
solicitant. 

CS Agon susține, într-un comunicat, că 
respingerea recunoașterii oficiale a MMA de 
către Comisie a survenit în urma unor presiuni 
din partea conducerii MTS. 

''Comisia de analiză și verificare a cererilor 
de recunoaștere oficială a practicării ramurilor 
de sport în România ne-a transmis adresa nr. 
9832/18.08.2016, prin care ne înștiințează că a 
fost respinsă cererea clubului nostru de 
recunoaștere oficială a practicării MMA în 
România. Acest răspuns survine la două luni 
după ce, prin adresa nr. 4435/13.06.2016, 
aceeași Comisie ne informa că a emis și înaintat 
către conducerea Ministerului Tineretului și 

Sportului un RAPORT FINAL favorabil acestei 
recunoașteri. 

Reamintim că întreaga procedură a durat 3 
ani (cererea noastră a fost înregistrată la MTS în 
octombrie 2013) și că a fost nevoie de o hotărâre 
a Curții de Apel București care să oblige MTS să 
își îndeplinească atribuțiile conferite de propria-i 
legislație de organizare și funcționare. Chiar și 
așa, MTS nu a dat curs hotărârii Justiției, cee ce 
ne-a determinat să apelăm din nou la instanță, 
prin intermediul executorului, care a încuviințat 
începerea procedurii de executare silită a 
instituției. Cu toate astea am încercat în repetate 
rânduri să avem în paralel și un dialog și am 
înaintat o cerere de audiență, fără răspuns din 
partea doamnei Ministru. Toate acestea ne-au 
făcut să înțelegem că, pentru conducerea 
actuală a Ministerului Tineretului și Sportului, 
respectarea legii, fair play-ul și bunul simț sunt 
valori opuse principiilor pe care le promovează'', 
se arată în comunicatul CS Agon, semnat de 
președintele George Stanciu. 

George Stanciu s-a arătat totuși optimist în 
privința recunoașterii oficiale a MMA: ''Dorim 
totuși să încheiem prezentul comunicat într-o 
notă optimistă, asigurând pe toți simpatizanții 
cauzei noastre și pe toți iubitorii MMA, care 
așteaptă nerăbdători reglementarea și 
așezarea într-un cadru legal adecvat a acestei 
ramuri de sport, că am demarat deja 
demersurile legale necesare pentru lămurirea 
și, sperăm noi, îndreptarea acestei situații în fata 
instanțelor de judecată. Ne exprimăm speranța 
că, cu sprijinul justiției, MMA va fi recunoscută 
ca ramură de sport oficială în România''.

Astra Giurgiu a învins West Ham cu 1-0
 în deplasare şi a obţinut calificarea în

 grupele Europa League 

Comisia de analiză a MTS a
 respins recunoașterea oficială a practicării 

MMA - Arte Marțiale Mixte 

Federaţia Română de Fotbal a reluat, joi, vânzarea 
biletelor la meciul România - Muntenegru, programat pe 4 
septembrie, şi a anunţat că întâlnirea va avea loc pe Cluj 
Arena, aşa cum a fost stabilit iniţial, deşi s-a luat în calcul 
schimbarea stadionului.

"Federaţia Română de Fotbal îşi respectă angajamentul 
luat faţă de suporterii clujeni şi ardeleni prin decizia de a 
organiza la Cluj-Napoca partida România-Muntenegru din 
preliminariile CM 2018. Din această dorinţă, în urma 
inspecţiei UEFA cu privire la situaţia gazonului de pe Cluj 
Arena, FRF a solicitat şi o analiză comparativă de 
specialitate din partea forului continental care să cuprindă şi 
situaţia stadionului Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-
Napoca.

Concluziile acestei analize comparative evidenţiază 
avantaje şi dezavantaje pentru fiecare dintre stadioane în 
perspectiva meciului din 4 septembrie, astfel că am decis ca 
partida de debut a tricolorilor în aceste preliminarii să fie 
găzduită de Cluj Arena.

În acelaşi timp, avem încredere în capacitatea şi 
disponibilitatea partenerilor noştri clujeni din cadrul acest 
demers organizatoric de a se asigura că suprafaţa de joc se 
va prezenta în condiţii bune la ora partidei, posibilitate 
evidenţiată şi de raportul de specialitate al UEFA, în cazul 
unor eforturi susţinute", scriu cei de la FRF, pe site-ul oficial.

Budescu a semnat cu 
Astra până pe 31 decembrie 

FRF a reluat vânzarea biletelor la 
România - Muntenegru.

 Meciul se va 
juca pe Cluj Arena
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